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Изменение 3
Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Директива 2000/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2000 г. относно мерките, които
следва да бъдат предприети срещу 
емисиите от газообразни и 
прахообразни замърсяващи околната 
среда вещества от двигателите, 
предназначени за задвижване на 
селскостопански и горски трактори, и за 
изменение на Директива 74/150/ЕИО на 
Съвета се регулират емисиите в 
отработените газове от двигатели, 
монтирани в селскостопански и горски 
трактори. Настоящият етап за 
пределните стойности на емисиите, 
приложими за одобрението на типа на 
повечето двигатели със запалване чрез 
сгъстяване, е познат като етап IIIA. В 
директивата се предвижда, че 
пределните стойности на емисиите 
трябва да бъдат заменени от по-строгите 
пределни стойности за етап IIIБ, които 
трябва последователно да влязат в сила 
от 1 януари 2010 г. по отношение на 
одобрението на типа и от 1 януари 
2011 г. по отношение на пускането на 
пазара на посочените двигатели.

(Не се отнася до българския текст)

Or. cs

Изменение 4
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да избегне предписването от 
страна на законодателството на Съюза 
на технически изисквания, които още не 
могат да бъдат спазени и за да се 
предотврати тракторите от категории 
Т2, Т4.1 и С2 да не могат да получават 
одобрение на типа, да бъдат пускани на 
пазара или пускани в експлоатация, е 
необходимо да бъде предвиден 
преходен период от три години, през 
който тракторите, спадащи към 
категории Т2, Т4.1 и С2, да могат да 
получават одобрение на типа, пускани 
на пазара или в експлоатация.

(4) За да избегне предписването от 
страна на законодателството на Съюза 
на технически изисквания, които още не 
могат да бъдат спазени и за да се 
предотврати тракторите от категории 
Т2, Т4.1 и С2 да не могат да получават 
одобрение на типа, да бъдат пускани на 
пазара или пускани в експлоатация, е 
необходимо да бъде предвиден 
преходен период от пет години, през 
който тракторите, спадащи към 
категории Т2, Т4.1 и С2, да могат да 
получават одобрение на типа, пускани 
на пазара или в експлоатация.

Or. lt

Изменение 5
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да избегне предписването от 
страна на законодателството на Съюза 
на технически изисквания, които още не 
могат да бъдат спазени и за да се 
предотврати тракторите от категории 
Т2, Т4.1 и С2 да не могат да получават 
одобрение на типа, да бъдат пускани на 
пазара или пускани в експлоатация, е 
необходимо да бъде предвиден 
преходен период от три години, през 
който тракторите, спадащи към 
категории Т2, Т4.1 и С2, да могат да 
получават одобрение на типа, пускани 
на пазара или в експлоатация.

(4) За да избегне предписването от 
страна на законодателството на Съюза 
на технически изисквания, които още не 
могат да бъдат спазени и за да се 
предотврати тракторите от категории 
Т2, Т4.1 и С2 да не могат да получават 
одобрение на типа, да бъдат пускани на 
пазара или пускани в експлоатация, е 
необходимо да бъде предвиден 
преходен период от пет години, през 
който тракторите, спадащи към 
категории Т2, Т4.1 и С2, да могат да 
получават одобрение на типа, пускани 
на пазара или в експлоатация.

Or. lt
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Изменение 6
Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Комисията ежегодно следва да 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за постигнатия напредък в 
разработването на технически 
решения за технология, съобразена с 
етап IV.

Or. en

Изменение 7
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2000/25/ЕО
Член 4 – параграф 9 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„9. Чрез дерогация от букви г) и д) на 
параграф 2 и от параграф 3, за 
тракторите от категории Т2, С2 и Т4.1, 
както са определени в приложение II, 
глава А, точка А.1 и в приложение II, 
глава Б, допълнение 1, част I, точка 1.1 
на Директива 2003/37/ЕО, оборудвани с 
двигател от категории от L до R, датите, 
посочени в букви г) и д) на параграф 2 и 
в параграф 3 се отлагат с три години. 
До тези дати продължават да се 
прилагат изискванията на етап IIIА от 
настоящата директива. “

„9. Чрез дерогация от букви г) и д) на 
параграф 2 и от параграф 3, за 
тракторите от категории Т2, С2 и Т4.1, 
както са определени в приложение II, 
глава А, точка А.1 и в приложение II, 
глава Б, допълнение 1, част I, точка 1.1 
на Директива 2003/37/ЕО, оборудвани с 
двигател от категории от L до R, датите, 
посочени в букви г) и д) на параграф 2 и 
в параграф 3 се отлагат с пет години. 
До тези дати продължават да се 
прилагат изискванията на етап IIIА от 
настоящата директива. “

Or. lt
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Изменение 8
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2000/25/ЕО
Член 4 – параграф 9 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„9. Чрез дерогация от букви г) и д) на 
параграф 2 и от параграф 3, за 
тракторите от категории Т2, С2 и Т4.1, 
както са определени в приложение II, 
глава А, точка А.1 и в приложение II, 
глава Б, допълнение 1, част I, точка 1.1 
на Директива 2003/37/ЕО, оборудвани с 
двигател от категории от L до R, датите, 
посочени в букви г) и д) на параграф 2 и 
в параграф 3 се отлагат с три години. 
До тези дати продължават да се 
прилагат изискванията на етап IIIА от 
настоящата директива. “

„9. Чрез дерогация от букви г) и д) на 
параграф 2 и от параграф 3, за 
тракторите от категории Т2, С2 и Т4.1, 
както са определени в приложение II, 
глава А, точка А.1 и в приложение II, 
глава Б, допълнение 1, част I, точка 1.1 
на Директива 2003/37/ЕО, оборудвани с 
двигател от категории от L до R, датите, 
посочени в букви г) и д) на параграф 2 и 
в параграф 3 се отлагат с пет години. 
До тези дати продължават да се 
прилагат изискванията на етап IIIА от 
настоящата директива. “

Or. lt

Изменение 9
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [6 месеца 
минус един ден след датата на влизане в 
сила] необходимите законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби за съобразяване с 
настоящата директива. Те съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [6 месеца 
минус един ден след датата на влизане в 
сила] необходимите законови 
разпоредби за осигуряване 
прилагането на настоящата директива. 
Те съобщават на Комисията текста на 
тези разпоредби.

Or. lt
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Изменение 10
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [6 месеца 
минус един ден след датата на влизане в 
сила] необходимите законови, 
подзаконови и административни
разпоредби за съобразяване с
настоящата директива. Те съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [6 месеца 
минус един ден след датата на влизане в 
сила] необходимите законови 
разпоредби за осигуряване 
прилагането на настоящата директива. 
Те съобщават на Комисията текста на 
тези разпоредби.
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Изменение 11
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

2. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
основните разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

Or. lt

Изменение 12
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на основните 

2. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
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разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

основните разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

Or. lt


